
 

SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN 
Försvarsmaktsgruppen 

 
Protokoll aspiranttjänstgöring - Provledare 
 
Namn Adress Postnr Postadress 

                        
Personnr (obligatorisk uppgift) Medlemsnr (obligatorisk uppgift) Telefon Genomfört GB2/PB år 

                        
Arrangör Plats Datum Klubb/distrikt 

                        
Handledare/Bedömare Telefon 

            
 
 1 2 3 4 
 
Målbild certprovet 

 
Känner ej till vad 
certprovet avser 
pröva 

 

Känner till med 
vissa brister, vad 
certprovet avser 
pröva 

 
Känner väl till vad 
certprovet avser 
pröva 

 
Visar god förståelse 
för vad certprovet 
avser pröva 

Certprovets 
anvisningar, teori  

Känner till 
anvisningarna, men 
uppvisar stora 
brister 

 

Känner till, med 
vissa brister, 
anvisningarnas 
innehåll och 
innebörd 

 

Känner väl till 
anvisningarnas 
innehåll och 
innebörd 

 

Visar god förståelse 
för anvisningarnas 
innehåll och 
innebörd 

Certprovets 
anvisningar, praktik  

Kan ej omsätta 
anvisningarna till 
praktik 

 

Kan, med stöd, 
omsätta 
anvisningarna till 
praktik 

 

Kan, utan stöd 
omsätta 
anvisningarna till 
praktik 

 

Visar god förståelse 
för hur 
anvisningarna kan 
omsättas till praktik 

Terrängval, hela provet  Kan ej välja lämplig 
terräng  

Kan, med stöd, 
välja lämplig 
terräng 

 
Kan, utan stöd, 
välja lämplig 
terräng 

 
Visar god förståelse 
för val av lämplig 
terräng 

Terrängval moment, 
"Momenten på rätt ställe" 

 

Kan ej välja lämplig 
plats för olika 
moment i aktuell 
terräng 

 

Kan, med stöd, 
välja lämplig plats 
för olika moment i 
aktuell terräng 

 

Kan, utan stöd, 
välja lämplig 
plats för olika 
moment i aktuell 
terräng 

 

Visar god förståelse 
för val av lämplig 
plats för olika 
moment i aktuell 
terräng 

Miljöval 
Miljön kan försvåra/förenkla 
provet utöver anvisningarna 

 Kan ej välja lämplig 
miljö  

Kan, med stöd, 
välja en lämplig 
miljö 

 
Kan, utan stöd, 
välja lämplig 
miljö 

 
Visar god förståelse 
för val av lämplig 
miljö 

Tidsdisposition, 
delmoment  

Kan ej göra en 
realistisk 
tidsdisposition 

 
Kan, med stöd, 
göra en realistisk 
tidsdisposition 

 
Kan, utan stöd, 
göra en realistisk 
tidsdisposition 

 

Visar god förståelse 
för framtagande av 
en realistisk 
tidsdisposition 

Administration av 
provet  

Visar stora brister i 
administrationen av 
provet 

 Kan, med stöd, 
administrera provet  

Kan, utan stöd, 
administrera 
provet 

 
Visar god förståelse 
för administration av 
provet 

Provledarrollen, 
agerande i samband 
med prov 

 

Visar stora brister i 
rollen som 
provledare t ex 
okunnighet, slarv, 
arrogans 

 

Visar vissa brister i 
provledarrollen, t ex 
osäkerhet, 
ostrukturerad 

 

Visar goda 
egenskaper i 
provledarrollen, t 
ex säkerhet, 
kunnighet, 
struktur 

 

Mycket goda 
egenskaper som 
provledare, säkerhet, 
kunnighet, struktur, 
tydlighet, ödmjukhet 

 
Helhetsintryck:       
      
 
Antal apiranttjänstgöringar       st 

 
Gjort aspiranttjänstgöring nummer:       Datum:        
 
Aspiranten är:    Godkänd     
 Ej godkänd     
  Av distriktet utsedd handledare (aukt provledare/kontrollant, resp kontrollant) 

  Namn:  

  Namnförtydligande:       

 


	Namn: 
	Adress: 
	Postnr: 
	Postadress: 
	Personnr obligatorisk uppgift: 
	Medlemsnr obligatorisk uppgift: 
	Telefon: 
	Genomfört GB2PB år: 
	Arrangör: 
	Plats: 
	Datum: 
	Klubbdistrikt: 
	HandledareBedömare: 
	Telefon_2: 
	Godkänd: Off
	Ej godkänd: Off
	kr1: Off
	kr2: Off
	kr3: Off
	kr4: Off
	kr5: Off
	kr6: Off
	kr7: Off
	kr8: Off
	kr9: Off
	kr10: Off
	kr11: Off
	kr12: Off
	kr13: Off
	kr14: Off
	kr15: Off
	kr16: Off
	kr17: Off
	kr18: Off
	kr19: Off
	kr20: Off
	kr21: Off
	kr22: Off
	kr23: Off
	kr24: Off
	kr25: Off
	kr26: Off
	kr27: Off
	kr28: Off
	kr29: Off
	kr30: Off
	kr31: Off
	kr32: Off
	kr33: Off
	kr34: Off
	kr35: Off
	kr36: Off
	helhet1: 
	antal_tjg: 
	tjg_nr: 
	datum_tjg: 
	namn_kontr: 
	helhet2: 


